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Onderwerp: Voortgangsrapportage Waterplan 2  en wijziging aanpak waterplannen door 

Waterschap Hollandse Delta. 
 
Geacht Raadslid, 
 
Het Waterplan 2 Ridderkerk is 27 maart 2008 vastgesteld. Het plan is opgesteld door Gemeente 
Ridderkerk samen met het Waterschap Hollandse Delta en de Natuurvereniging Ridderkerk. 
De aanleiding om het plan op te stellen was: de klimaatsveranderingen, een toenemende druk op 
het grondgebruik en zorgen om de waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het Waterplan sluit aan bij het 
project Stedelijk Water Ridderkerk van maart 1997 en de uitgevoerde maatregelen tot 2007. 
 
Gevolgd proces.  
Bij het opstellen van het plan zijn via verschillende bijeenkomsten van Gemeente, Waterschap, 
Natuurvereniging, bewoners(burgerpanel) de gebruiksfuncties en knelpunten in beeld gebracht. 
Door middel van de inbreng van experts van het waterschap zijn de opgaven betreffende 
benodigde berging (waterkwantiteit), waterkwaliteit en de gebruiksfuncties verder gespecificeerd. 
Vervolgens zijn met betrokken partijen oplossingsrichtingen benoemd en verder uitgewerkt en met 
modelberekeningen en praktische ervaring beoordeeld op hun effectiviteit. Na prioritering zijn de 
haalbare oplossingen opgenomen in het maatregelenplan. 
 
Voortgangsrapportage 
Bij de vaststelling van het Waterplan met het daarin opgenomen maatregelenplan, is aan de Raad 
toegezegd dat in 2011 een tussentijdse evaluatie (voortgangsrapportage) zal worden uitgevoerd  
t.a.v. de maatregelen. Daarom zenden wij u ter kennisname de voortgangsrapportage Waterplan 2 
Ridderkerk. De inhoud van de voortgangsrapportage Waterplan 2 is ook besproken met het al 
eerder genoemde burgerpanel “Waterplan 2 Ridderkerk”. 
De reacties hierop van het burgerpanel zijn vastgelegd in het bijgevoegd verslag (bijlage 1) 
 
Stuurgroep. 
De stuurgroep (de bestuurlijke vertegenwoordiging van Gemeente, Waterschap en 
Natuurvereniging in de projectorganisatie van het Waterplan) heeft op grond van opgedane 
ervaringen en een ecologisch onderzoek een tweetal adviezen gegeven, die wij zullen navolgen. 
Het betreft de volgende adviezen:  
 

 Voorlichting gemeentebreed te organiseren. Waarin wordt aangeven, hoe moet worden 
omgegaan met afval -regen en grondwater. In het huidig waterplan is er financiële ruimte 
beschikbaar om deze voorlichting uit te voeren.  
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Onderwerp: Voortgangsrapportage Waterplan 2 (vervolg)   
 

 Het maai- en oeverbeheer waar mogelijk aan te passen ter bevordering van een goede 
waterecologie.  

 
Verder heeft het Waterschap in de stuurgroep aangegeven, dat zij de komende tijd anders wil 
omgaan met de waterplannen. Maar dat zij hecht aan het platform dat het waterplan biedt. 
Een platvorm waarin Gemeente en Waterschap vroegtijdig ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen vertalen naar maatregelen in het watersysteem en vaststellen wat de ruimtelijke 
consequenties zijn van maatregelen. 
 
Het Waterschap wil zich komende jaren meer richten op de kerntaken uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (waterkwantiteit), de Kaderrichtlijn Water(waterkwaliteit) en het oplossen 
van prioritaire knelpunten. Om hieraan invulling te geven zullen een aantal maatregelen uit de 
waterplannen in de komende periode worden heroverwogen. Het betreft de volgende maatregelen: 
M124 Reijerweg Dukdalf, aanleg van extra waterberging door uitbreiding bestaand water, aanleg 
droge berging door verlaging grasveld(overstroom mogelijkheid); 
M125 Ravelstraat / Mendelsshonstraat, verbreding bestaande watergang te samen met 
terreinverlaging; 
M126 Randweg / Reijerweg / Kievitsweg aanleg nieuw open water. 
Deze maatregelen zijn volgens het Waterschap niet noodzakelijk daar uit nieuwe berekeningen 
blijkt dat het betreffende peilgebied voldoet aan de wateropgave. 
 
De komende jaren wil het Waterschap de uitvoering van de waterplannen anders aanpakken: 

 Het Waterschap gaat de status van intentieverklaring van het waterplan nogmaals 
benadrukken. Dat wil zeggen dat er weliswaar een maatregelenprogramma wordt 
gemaakt, maar dat jaarlijks wordt afgewogen welk deel hiervan door beide partijen 
operationeel wordt gemaakt. 

 Maatregelen worden door het schap afzonderlijk afgewogen en getoetst aan de 
kerntaken van het Waterschap. 

 Besluitvorming over voortgang van maatregelen vindt plaats via de begroting en 
overeenkomsten tussen Gemeente en het Waterschap 

 Het Waterschap levert een bestuurlijke vertegenwoordiger in de stuurgroep voor het 
waterplan van iedere gemeente. 
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